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TWIST DANS-
LEIKFIMI verður í 

samkomusal þriðjudaginn 
15. mars kl. 14:15 undir 
stjórn Auðar Hörpu 
Anders 
 

VORFAGNAÐUR 
VERÐUR 17.MARS 
OG HEFST KL. 18 

Fagnaðurinn  hefst með 
borðhaldi kl. 18.  
Á matseðlinum  verður 
steikt lambfille að hætti 
eldhússins, kartöflu-
gratinturn, steiktir sveppir 
og skarlottlaukur,  peru-
salat með pecanhnetum  
og púrtvínssósu.  
Í eftirrétt verður eplakaka 
með karamellukremi og 
rjómatoppi og kaffi.  
Ragnheiður Haraldsdóttir 
spilar á harmonikku og 
Auður Harpa Anders 
stjórnar Twisti. 

 
PÁSKABINGÓ 

Verður miðvikudaginn  
23. mars  kl. 14 í 
samkomusal. Flottir 
vinningar í boð. 
 

GUÐÞJÓNUSTA  

verður í Sóltúni föstudaginn 

langa 25. mars kl. 14. Sr. 

Kristín Þórunn Tómasdóttir 

predikar.  

 

Happy End verkefnið 
Tónlistar- og listmeðferð er þekkt meðferðarform til að viðhalda lífsneistanum hjá íbúum 
hjúkrunarheimila. Sóltún styðst meðal annars við hugmyndafræði Jane Verity (Coping and sparkling 
of life) og Tom Kitwood þar sem íbúinn er miðpunktur umönnunar og Callistu Roy þar  sem 
aðlögunarhæfni (Coping skills) er notuð til að takast á við streituvalda. Í Happy end verkefninu vinna 
íbúar og listamenn að sköpun á listviðburðum sem samanstanda af leik-og dansatriðum byggðum á 
reynsluheimi þeirra af því að eldast og tengslum  öldrunar við umhverfið. Verkefnið er unnið á 
þremur hjúkrunarhemilum, Sóltúni  í Reykjavík, Láargardur og Tjarnargarður  í  Þórshöfn og Slottet 
og Aftensolen í Kaupmannahöfn. Hjúkrunarfræðingur íbúanna og iðjuþjálfi styðja við íbúana í 
verkefninu. Æfingar hafa tekist mjög vel og verið gefandi fyrir alla þátttakendur.  Auk sýninganna 
verður gerð heimildarmynd um verkefnið og ljósmyndasýning sem sýnd verður hér að ári. 

                                

 

 

 
Sóltún tekur þátt í norrænu samstarfsverkefni Happy end. Nokkrir íbúar 
vinna að dans-og leiklist þar sem þemað er reynslan af því að eldast  
með listamönnum frá Danmörku, Færeyjum  og Reykjavík.  Sýningar 
verða á Kaffi Sól: 
Miðvikudaginn 9. mars kl. 14:30 fyrir íbúa  á 3. hæð og gesti 
 
Fimmtudaginn 10. mars kl. 14:30 fyrir íbúa á 1. hæð og gesti 
 
Föstudaginn 11. mars kl. 14:30 fyrir íbúa á 2. hæð og gesti 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Anna Heiða Gunnarsdóttir nýr yfirmaður 
sjúkraþjálfunar 
 
Aðalbjörg Íris Ólafsdóttir sjúkraþjálfari lét nýlega af störfum eftir rúmlega 14 ára starf sem 
yfirmaður sjúkraþálfunar í Sóltúni. Eru henni þökkuð góð störf við uppbyggingu 
þjónustunnar og óskað velfarnaðar á nýjum vettvangi. Við stöðunni tók Anna Heiða 
Gunnarsdóttir. Anna Heiða er okkur að góðu kunn, hóf störf hér þegar hún var nemi í 
sjúkraþjálfun árið 2007. Hún útskrifaðist sem sjúkraþjálfari frá Háskóla Íslands árið 2010. 
Bjóðum við hana velkomna í nýja stöðu. 
 

  
                       Anna Birna færði Aðalbjörgu Írisi blóm                   Anna Heiða Gunnarsdóttir 
 

Rótarýdagurinn í Sóltúni 
 
Rótarýklúbbur Reykjavíkur bauð upp á stórglæsilega tónleika í Sóltúni á Rótarýdaginn 27. 
febrúar. Jón Karl Ólafsson viðtakandi forseti klúbbsins sagði frá Rótarýhreyfingunni og 
kynnti síðan listamennina og Rótarýfélagana þau Sigrúnu Hjálmtýsdóttur söngkonu og 
Kjartan Óskarsson klarinettleikara.  Með þeim voru Hrefna Eggertsdóttir píanóleikari og 
kona Kjartans og Þorkell Jóelsson hornleikari og maður Sigrúnar. Þau fluttu glæsilegt úrval 
laga fyrir fullum sal af íbúum Sóltúns, ættingjum þeirra og starfsfólki. Anna Birna Jensdóttir  
 

   
þakkaði þeim og klúbbnum fyrir yndislega tónleika og færði þeim rósir fyrir hönd okkar hér 
í Sóltúni. Tónlistarflutningurinn flutti áheyrendur upp í hæstu hæðir vellíðunar og nutu 
tónleikagestir yndislegrar stundar. 

 

 

Bolludagurinn á Kaffi Sól 

 

 

Úr bókinni ,, Saga daganna” eftir Árna Björnsson kemur fram að bolludagur er mánudagurinn 
í föstuinngangi, 7 vikum fyrir páska. Á Íslandi hefur tíðkast í yfir hundrað ár að borða bollur á þessum 
degi og í Þjóðólfi 1910 er talað um bolluát á bolludaginn. Þó mun það hafa þekkst eitthvað áður og í 
matreiðslubók Þ.A.N.Jónsdóttur frá 1858 er uppskrift að langaföstusnúðum, þ.e. bolludagsbollum. 

Flengingar og bolluát berst líklega til Íslands fyrir dönsk eða norsk áhrif á síðari hluta 19. aldar, 

líklega að frumkvæði þarlendra bakara sem settust hér að. Heitið Bolludagur er ekki þekkt fyrr en 

eftir aldamót og mun orðið til hérlendis. Bollur bolludagsins breytast lítið frá ári til árs, en 

bolluskrautið breytist alltaf lítillega eftir smekk tímans. Í Morgunblaðinu 1935 auglýsir bakaríið Freia 

til dæmis eftirfarandi bollutegundir á bolludeginum: Rjómabollur, rommbollur, krembollur, 

súkkulaðibollur, rúsínubollur, vínarbollur, hveitibollur.   Við hér í Sóltúni höfum haldið Bolludaginn 

hátíðlegan frá upphafi.  Í ár opnuðum við kafffihúsið  og buðum uppá fjórar tegundir af bollum: 

Gerbollur með osti, gerbollur með rabbabarasultu, rjóma og súkkulaði, vatnsdeigsbollur með 

súkkulaði, jarðaberjasultu og rjóma og vatnsdeigsbollur með karamellu, bláberjasultu og rjóma eða 

um alls 360 stykki.  Hollustubollurnar voru bakaðar í Sóltúnseldhúsinu en aðrar bollur fengum við frá 

Björnsbakaríi en stúlkurnar í eldhúsinu settu mismundandi sultur og rjóma á milli.  Kaffihúsið fylltist 

fljótt af íbúum og gestum þeirra og mikil ánægja var með framkvæmdina. Það er mikilsvirði fyrir 

okkur hér í Sóltúni að geta boðið uppá kaffihúsið. Öll tilbreyting fyrir íbúana er mikilvæg.   Það hefur 

sýnt sig að fólk nærist betur þegar umhverfið er aðlaðandi og skemmtilegt. Íbúar okkar nutu þess að 

eiga stund saman með ættingingjum sínum og sambýlingum og fóru brosandi heim til sín.  

  
 

Tréútskurðarsett gefið í iðjuþjálfun        

 
Á fundi í íbúa- og vinaráðinu þann 12. janúar færði Erna Hallbera Ólafsdóttir og fjölskylda iðjuþjálfun 
að gjöf handverkfæri til tréútskurðar. Gjöfin er til minningar um Jón Magnús Jóhannsson. Hildur 
Þráinsdóttir iðjuþjálfi tók á móti gjöfinni. Með Ernu og Hildi á myndinni er Guðný, dóttir Jóns og 
Ernu. Fjölskyldunni eru færðar kærar þakkir fyrir.                          
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